
การเตรียมความพร้อม
รับมือการระบาดของโรคโควิด – 19

เขตสุขภาพที่ 12

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
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การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด – 19 ในแต่ละด้าน
(ตาม House Model)

1.1 Staff-Stuff-System & ICS พร้อม
1.2 ทุกจังหวัดมีและซ้อมแผน และ SOP
1.3 CDCU เพิ่ม 3 เท่า (surge capacity)
1.4 Lab ทุกจังหวัด ได้ผลตรวจใน 1 วัน
1.5 ร้อยละ 50 ของ ปชช. กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
1.6 Real time Dashboard ส าหรับผู้บริหารตัดสินใจ
1.7 ระบบกักกัน (Quarantine) ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัด
1.8 การสร้าง HL เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโควิด 19 เช่น หน้ากากอนามัย
การล้างมือ การใช้แอพพลเิคชัน่ไทยชนะ เป็นต้น (>85%)
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สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด 19
เขตสุขภาพที่ 12 (วันที่ 19 – 20 ต.ค. 2563)

1. เพิ่มจ านวนกล่องภารกิจ Quarantine และ สุขภาพจิต ภายใต้กล่อง operation ตาม functional
2. เพิ่ม competency ให้กับกล่องภารกิจต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทภารกิจ
3. มีการติดตาม การส ารอง Logistic เป็นขั้นต่ าทุกพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ต้องการการสนับสนุนจาก

กระทรวง/กรม คร.
4. เตรียมพัฒนา CDCU เพิ่ม 3 เท่า โดยก าหนดการ สคร.12 สงขลา จะจัดประชุมให้กับ จพต.

จ านวน 77 อ าเภอ ตามจ านวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 3 แสนบาท ภายในเดือนธันวาคม
5. เขตสุขภาพที่ 12 วางแผนขยาย ระบบ Real time Dashboard ไปทุกจังหวัด ขณะนี้ด าเนินการ

ไปแล้ว 1 แห่ง (ยะลา) โดยจัดให้ทีม Dashboard อยู่ภายใต้ STAG
6. จัดให้มีคณะท างานประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันทุกจังหวัด โดยใช้แนวทางการประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานกรมควบคุมโรค และก าหนดให้มีการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2563
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สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด 19
เขตสุขภาพที่ 12 (วันที่ 19 – 20 ต.ค. 2563)

7. เสนอให้ส่วนกลาง ผลักดันให้หน่วยงานด้านความมั่นคง รับผิดชอบการจัดตั้ง Detention Center
ในการกักกันแรงงานต่างด้าว

8. สุ่มส ารวจ การมีส่วนร่วมของ ปชช. ในการป้องกันโควิด 19 เป็นระยะๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการรับเชื้อ เช่น ศูนย์การค้า

9. ประเมินระบบเฝ้าระวัง COVID–19 (สสจ./สคร.)
10. ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เช่น ร้านขายยา อสม.
11. Strengthen ระบบเฝ้าระวังใน ARI clinic ให้มีการเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค
12. จัดท า DCIR COVID-19 ระดับเขต
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เกณฑ์ส าหรับเหตุการณ์ที่มี ความส าคัญสงู DCIR (Director Critical Information)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ผู้ป่วยเข้านิยาม PUI และผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV-2
2. ผู้ป่วยเสียชีวิตและตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV-2
3. เหตุการณ์ที่เป็นข่าวในสื่อสาธารณะและได้ verify แล้วว่าเป็นริง
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การเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันแห่งรัฐเพือ่ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ระลอกแรก)
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 16 ตุลาคม 2563
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จ านวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค COVID-19
ภาคใต้ตอนล่าง ข้อมูล ณ 26 ต.ค. 63 เวลา 16.00 น.

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังประเทศ (สะสม) : จ านวน 481,006 ราย
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่าง(สะสม) : จ านวน 33,660 ราย

พ้ืนท่ี สัปดาห์

39 (27 ก.ย. - 3 
ต.ค. 63)

40 (4 - 10 ต.ค. 
63)

41 (11 - 17 ต.ค. 
63)

42 (18 - 24 ต.ค. 
63)

43 (25 - 31 ต.ค. 
63)

ปัตตานี 39 61 56 67 9

ยะลา 54 33 46 33 26

นราธิวาส 63 95 56 56 19

สงขลา 113 27 40 119 8

ตรัง 3 9 2 19 0

สตูล 1 1 4 2 2

พัทลุง 1 6 0 1 0

เขต 12 274 232 204 297 64

หมายเหตุ : สคร. ได้ประสานไปยัง สสจ. ทุกแห่งให้แจ้งไปยังโรงพยาบาลเพื่อด าเนินการแล้ว

ที่มา : โปรแกรมออนไลน์ COVID-19 กรมควบคุมโรค
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การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้ป่วย Pneumonia

ร้อยละการส่งตรวจหาเชื้อ โรค COVID-19
ในผู้ป่วยปอดอักเสบ รายจังหวัด เขต 12 รายสัปดาห์

ที่มา : โปรแกรม 506 และ โปรแกรมออนไลน์ COVID-19 กรมควบคุมโรค

พื้นที่ สัปดาห์ รวม(%)

39 (27 ก.ย. - 3 ต.ค. 63)
ป่วย/ส่ง/ร้อยละ

40 (4 - 10 ต.ค. 63)
ป่วย/ส่ง/ร้อยละ

41 (11 - 17 ต.ค. 63)
ป่วย/ส่ง/ร้อยละ

42 (18 - 24 ต.ค. 63)
ป่วย/ส่ง/ร้อยละ

ปัตตานี 1/0/0 2/0/0 18/1/5.6 0/0/0 4.8

นราธิวาส 10/0/0 5/0/0 2/0/0 6/1/16.7 4.3

ยะลา 1/0/0 28/0/0 21/1/4.8 2/0/0 1.9

สงขลา 10/0/0 6/0/0 0/0/0 11/0/0 0

ตรัง 16/0/0 4/0/0 10/0/0 10/0/0 0

สตูล 0/0/0 2/0/0 38/0/0 0/0/0 0

พัทลุง 3/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0

เขต 12 41/0/0 47/0/0 89/2/2.2 29/1/3.4 1.5

หมายเหตุ : สคร. ได้ประสานไปยัง สสจ. ทุกแห่งให้แจ้งไปยังโรงพยาบาลเพื่อด าเนินการแล้ว
10



ตารางสรุปการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.12 จังหวัดสงขลา

ที่ จังหวัด
จ านวน
อ าเภอ

จ านวนทีม CDCU
เป้าหมายทีม 
CDCU 3 เท่า

จ านวนทีม CDCU 
ที่ต้องพัฒนาเพิ่ม

หมายเหตุ

1 ตรัง 10 10 30 20 - สคร. วางแผนจัดอบรม
ต้นเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 77 คน
- สสจ. มีแผนจัดอบรมให้ จนท. ในพื้นที่
เพื่อจัดตั้งทีมให้ได้ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2563

2 พัทลุง 11 11 33 22

3 สตูล 7 7 21 14

4 สงขลา 16 16 48 32

5 ปัตตานี 12 5
(รอผ่านครต.จังหวัด จ านวน 7 ทีม)

36 31

6 ยะลา 8 8 24 16

7 นราธิวา
ส

13 6
(รอผ่านครต.จังหวัด จ านวน 7 ทีม)

39 33

รวม 77 63 231 168
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การซ้อมแผนรับมือ

จังหวัด ช่วงเวลาในการซอ้มแผน
ตรัง ภายในเดือนธันวาคม 2563

พัทลุง ภายในเดือนธันวาคม 2563

สตูล 11 พฤศจิกายน 2563

สงขลา ภายในเดือนธันวาคม 2563

ปัตตานี ยังไม่ก าหนดระยะเวลาในการซ้อมแผน

ยะลา ภายในเดือนธันวาคม 2563
รอเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นราธิวาส ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563
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จ านวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ
พื้นที่เขตบริการที่ 12

กรมควบคุมโรค ส านักงานปลัดกระทรวง เอกชน มหาวิทยาลัย
1. สคร.12 สงขลา
2. ศูนย์วัณโรค

1. รพศ. หาดใหญ่
2. รพศ. ยะลา
3. รพศ. ตรัง
4. รพท. ปัตตานี
5. รพท. นราธิวาส
6. รพท. พัทลุง

1. รพ. สิโรรส ยะลา
2. National Healthcare system 
หาดใหญ่

1. มหาวิทยลัย
สงขลานครินทร์
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สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ตามค าสั่ง ศบค. ท่ี 6/2563 (ลงวันที่ 30 มิ.ย.563)
โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

1) ประเมินสถานบริการที่มีลักษณะผับ บาร์ คาราโกะ อาบอบนวด อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มาตรการควบคุมหลัก ผ่าน 55.56 – 100%

- ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมแต่ Face shield โดยไม่สวมหน้ากากร่วมด้วย
- ไม่มีการเว้นระยะห่างในการนั่งร่วมโต๊ะ / ระยะห่าง ระหว่างเวทีกับโต๊ะ ยังไม่ถึง 2 เมตร
- ร้านจัดแออัด ระบบหมุนเวียนอากาศภายในร้านไม่ดี ใช้ระบบพัดลม
- ผู้ใช้บริการนั่งเป็นกลุ่มเกิน 5 คน

มาตรการควบคุมเสริม ผ่าน 55.56 – 88.89%
- ไม่มีการจัดให้มีพ้ืนที่รอคิว
- มีการจัดให้มีพ้ืนที่รอคิว แต่ไม่เว้นระยะห่างระหว่างรอคิว
- มีการจ าหน่ายเบียร์ในรูปแบบเหยือก
- ไม่มีระบบจองคิวออนไลน์
- ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ ให้หน่วยงานงนพื้นที่ที่รบัผดิชอบ
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สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ตามค าสั่ง ศบค. ท่ี 6/2563 (ลงวันที่ 30 มิ.ย.563)
โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

2) ประเมินมาตรการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมสุขภาพ การแสดงดนตรี
มาตรการควบคุมหลัก ผ่าน 100%

- มีบริการแจกหน้ากากฟรี และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คการสวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง และการล้างมือของประชาชน
ที่เข้าร่วมงาน

- มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ มีการควบคุม ทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน
- มี Application ไทยชนะ มีการลงสมุดบันทึก
- มีเจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ควบคุมในการรักษาระยะห่าง
- บูธจัดนิทรรศการมีสมุดลงทะเบียน เข้า -ออก
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ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดระลอกสอง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

• กลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามผ่านชายแดนผิดกฎหมาย
• คนขับรถบรรทุกสินค้า ขนสง่ระหว่างชายแดน ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์
• ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา ฮัจญ์ อุมเราะห์
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